
Prípady, kedy je možný nárok na viaceré ŠSD 

 

Oprávnená 

osoba 

Príspevok 

pri 

narodení 

dieťaťa a 

zvýšenie 

príspevku 

Príspevok 

na viac 

súčasne 

narodených 

detí 

Prídavok 

na dieťa 

Príplatok 

k prídavku 

na dieťa  * 

Rodičovský 

príspevok 

Príspevok na 

starostlivosť 

o dieťa 

Jednorazový 

príspevok pri 

zverení 

dieťaťa do 

náhradnej 

starostlivosti 

Jednorazový. 

príspevok pri 

zániku 

zverenia 

dieťaťa do 

náhradnej 

starostlivosti 

Opakovaný 

príspevok 

zverenému. 

dieťaťu 

Opakovaný 

príspevok 

náhradnému 

rodičovi 

Osobitný 

opakovaný 

príspevok 

náhradn. 

rodičovi 

MATKA alebo 

OTEC dieťaťa           
(1) 

  
(2) 

x x x x x 

NÁHRADNÝ 

RODIČ   **       x     
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(5) 

x x   
(6) 

  
(7) 

  

DIEŤA  
 

x 

 

x 

  
(8) 

 

x 

 

x 

 

x 
      

(9) 

 

x 

 

x 

 

Poznámka: 

* ak obaja rodičia dieťaťa sú poberatelia dôchod. dávok, resp. príspevku za opatrovanie a nevykonávajú zárobkovú činnosť  

** je iná fyzická osoba, ktorej je malol. dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu 

 

Legenda: 

len vtedy, ak sa nevypláca (1)     príspevok na starostlivosť o dieťa 

(2) rodičovský príspevok 

 

len pokiaľ        (3) je zverené dieťa maloleté 

 

len vtedy, ak  nepoberá             (4)     materské alebo opakov. príspevok náhr. rodičovi na zverené dieťa 

                                                     (5)     rodičovský príspevok pri starostl. o zverené dieťa 

 

len vtedy, ak ide                         (6)     o maloleté nezaopatrené dieťa 

 

len vtedy, ak                               (7)     pri starostlivosti o zverené dieťa nemá nárok na materské alebo na  rodičovský príspevok 

(8) plnoleté nezaop. dieťa, ktoré bolo ako maloleté zverené do NS,  má určené výživné. od rodičov, uzavrelo manželstvo 

(9) ide o plnoleté nezaop. dieťa, ktoré naďalej žije v spoločnej domácnosti s bývalým  náhradným rodičom 
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Prípady, kedy nie je možný súbeh ŠSD 
 Príspevok 

pri 

narodení 

dieťaťa a  

Príspevok na 

viac súčasne 

narodených 

detí 

Prídavok na 

dieťa 
Príplatok 

k prídavku 

na dieťa 

Rodičovský 

príspevok 
Príspevok na 

starostlivosť o 

dieťa 

Jednorazový 

príspevok pri 

zverení 

dieťaťa do 

náhradnej 

starostlivosti 

Jednorazový. 

príspevok pri 

zániku 

zverenia 

dieťaťa do 

náhradnej 

starostlivosti 

Opakovaný 

príspevok 

zverenému. 

dieťaťu 

Opakovaný 

príspevok 

náhradnému 

rodičovi 

Osobitný 

opakovaný 

príspevok 

náhradn. 

rodičovi 

Príspevok pri 

narodení 

dieťaťa a  
      NIE     

Príspevok na 

viac súčasne 

narodených 

detí 

           

Prídavok na 

dieťa 
           

Príplatok 

k prídavku na 

dieťa 
           

Rodičovský 

príspevok 
     NIE    NIE  

Príspevok na 

starostlivosť o 

dieťa 
    NIE       

Jednorazový 

príspevok pri 

zverení 

dieťaťa do 

náhradnej 

starostlivosti 

NIE           

Jednorazový. 

príspevok pri 

zániku 

zverenia 

dieťaťa do 

náhradnej 

starostlivosti 

           

Opakovaný 

príspevok 

zverenému. 

dieťaťu 

           

Opakovaný 

príspevok 

náhradnému 

rodičovi 

    NIE      
 

 

Osobitný 

opakovaný 

príspevok 

náhradn. 

rodičovi 
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